Protokoll 2020-11-10
Närvarande:
Märta Ransjö Zander
N
Emilia Friberg
N
Emma Evergren
N
Isak Jonasson
N
Hugo Eriksson
N
Jenny de Bruin
N
Olivia Svensson
N
Emil Andreasson
N
N= Närvarande , L= Laga förfall

Märta Ransjö Zander
Ordförande

Emma Evergren
Sekreterare

Hugo Eriksson
Justerare

Isak Jonasson
Justerare

§ 1.

Formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
1. Mötets öppnande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Märta Ransjö Zander till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Emma Evergren till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Hugo Eriksson och Isak
Jonasson till protokolljusterare

5. Adjungeringar

XXX och XXX ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag
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7. Föregående protokoll
§ 2.

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Beslut
1. Emil Andreasson

yrkar

att avsätta nuvarande ordförande för I-drott i enlighet med dennes önskemål och tillsätta
Lisa Viklund som ordförande för I-drott under mandatperioden 2020-11-10 till 2021-0630

Sektionsstyrelsen beslutar
att avsätta nuvarande ordförande för I-drott i enlighet med dennes önskemål och tillsätta
Lisa Viklund som ordförande för I-drott under mandatperioden 2020-11-10 till 2021-0630
§ 3.

Diskussioner
1. Uppdatering av Coronaläget
Vi har haft möte med utskottsordförande för att få in deras input kring hur vi ska
hantera verksamheten med hänsyn till de nya restriktionerna. Vi tror att det kan vara
givande att ha en workshop ihop med alla utskott eftersom vi vill försöka fortsätta
hålla evenemang även fast de kommer ske på distans. Vi diskuterade också
möjligheter kring utomhusaktiviteter men kom fram till att det kan vara svårt att
hålla eftersom det uppmuntrar till fysisk sammankomst.
Sedan diskuterade vi att öppna upp de sociala medierna mer så att utskotten får
större möjlighet att publicera mer storys och inlägg, det hade varit roligt om både
styrelsemedlemmar och utskotten gjorde takeovers. Olivia ska bolla idéerna som
kom upp med PR och sedan vidarebefordra detta utskottsordföranden.
2. Info ETS
Emilia informerade från sitt senaste möte med ETS. De berättade bland annat att de
funderar på att lägga till en ny master för industriell ekonomi. De sa också att de vill
att studenterna tar tag i sina omtentor eftersom det kan bli problem med exjobb om
man har tentor efter sig då.
3. Riskbuffert
Vi behöver ha ett möte för att diskutera en riskbuffert. Det ska då diskuteras hur
mycket som kan läggas undan, hur den ska tas om hand om etc. Isak ska skicka ut en
ram så alla får en inblick i vad som är rimligt. Mötet ska vara den 26/11 kl 16.00.
4. Introducering Bonsai, brainstorma idéer
Emilia tycker att vi ska börja introducera Bonsai redan nu. Ett förslag som togs upp
var att använda vouchers i appen för att locka folk att börja använda det nu under de
digitala lunchföreläsningarna. Vi kom fram till att vi ska börja använda det när vi vet
att vi har ett evenemang som kan erbjuda lunchcheckar. Innan dess ska
utskottsansvariga introducera detta för utskottsordförande.
5. SM2
Snart ska SM2 hållas. Brygger-I-et håller på med deras reglemente och budget. Vi vill
ha dessa så snart som möjligt. Vi ska göra propositioner till alkohol och drogpolicyn
och stadgeändring för Brygger-I-et.
Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
info@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se

Protokoll 2020-11-10
Det kommer bli svårt att få dit människor när det är på distans. Men vi ska ha en
utlottning i förhoppning att få dit fler.
6. Välmående hemsidan
Emma tog upp att lägga till en ny flik på hemsidan där det bland annat står vart man
kan vända sig för hjälp med psykiska besvär etc. Olivia ska diskutera det vidare med
Jakob.
7. Tentabank
Programrådet var positiva till att driva en tentabank. Tanken är att studenter skickar
in sina gamla tentor till de ansvariga för tentabanken. Olivia tycker vi ska tillsätta en
projektgrupp som hjälper Programrådet starta upp detta. Ansvariga för detta är
Olivia och Jenny.
8. Kontinuerlig överlämning utskottsordföranden.
Det är flera utskott som har missat att de ska göra en kontinuerlig överlämning.
Märta tänkte ta upp information om den överlämningen under kvartalsmötet så att
alla blir medvetna om den. Emilia tycker även att det ska skrivas i utskottsansvarigas
överlämning att de ska vara ansvariga för att sina utskott gör en kontinuerlig
överlämning.
9. Ladda upp signerade policys
Olivia tycker att de policys som blivit signerade av utskottsordföranden ska
publiceras på driven. Olivia ska göra en mapp så kan utskottsansvariga ska lägga in
sina där.
§ 4.

Övriga frågor
1. Förråd
Vi har ett förråd men vi skulle hämta ut nycklarna påstod dem att vi inte hade något
kontrakt på vårt förråd vilket är väldigt märkligt men Isak lyckades ändå hämta ut
nycklarna.
Emilia har hört av sig till ABF och frågat om de kan sponsra vårat förråd. Hon fick
som svar att det ska vara kopplat till cirkelns verksamhet, vilket det är. Hon ska
därför skicka mer information och förhoppningsvis kan vi få det sponsrat!
Vi måste bygga inredning i förrådet och flytta allt från Igloon förrådet i A-huset.
Datum om detta bestämmer vi på Slack.

§ 5.

Avslutande formalia
Föredragare: Märta Ransjö Zander
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.11.17 kl. 17.00 i Zoom

2. Mötets avslutande

Märta Ransjö Zander förklarar mötet
avslutat
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